Seminario en liña

José García-Valdecasas Campelo

Sábado 7 de novembro de 2020
De 10:00 a 13:00 horas
A través da plataforma Zoom
Acreditaranse 3 horas de formación

Psiquiatría e Postpsiquiatría en tempos de crise: narracións en progreso, mundos en colisión
AUTOR

PRESENTACIÓN

Psiquiatra e Graduado en Filosofía. Máster en Psicoterapia
Integradora. Máster en Psicanálise.

Levarase a cabo unha revisión e análise
do concepto "Postpsiquiatría", esclarecendo de que Psiquiatría se parte. Realizarase un breve esbozo histórico tanto
da Psiquiatría como da Postpsiquiatría,
para sinalar os que consideramos os
seus puntos claves: posición postmoderna, crítica á medicalización e
psiquiatrización da sociedade, crítica
aos abusos da industria farmacéutica, dificultades científicas da psiquiatría á hora do diagnóstico e a clasificación, importancia das voces en primeira persoa e enfoque narrativo en psicoterapia, entre outros.

Actividade laboral no Servizo
Canario de Saúde desde hai 22
anos. Titor MIR de Psiquiatría da
Unidade Docente Multiprofesional de Saúde Mental de Tenerife.
Colaborador docente da Universidad de la Laguna.
Coautor xunto a Amaia Vispe do
blogue PostPsiquiatría (www.postpsiquiatria.blogspot.com) e do
libro do mesmo título Postpsiquiatría, editorial Grupo 5, Madrid,
2018.
Coautor de varios artigos publicados na
Revista da Asociación Española de
Neuropsiquiatría, revista Norte de
Saúde Mental e outras.
Rob Gonsalves

PREZOS

Formulario editable
Seleccione...
Tipo de inscripción

Tamén nos atreveremos a expor as repercusións sociais
dunha disciplina e dispositivo como a psiquiatría actual,
así como a ir máis aló na crítica e deternos nos aspectos
sociais máis descoidados do noso modelo bio-psico-social, tan nomeado como pouco empregado, incluíndo
aspectos económicos, políticos e climáticos.
Esperamos que todo isto resulte interesante para
establecer daquela un debate enriquecedor.

• Asociados/as da ATFM de Galicia/FEATF/SPTF: 10 € (1)
• Colexiados/as do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 15 €
• Estudante universitario/a, máster e 3º Ciclo: 10 € (3)
• Desempregados/as: 10 € (4)
• Outros/as profesionais: 20 €

(2)

Asociación de Terapia Familiar
e Mediación de Galicia
Número de conta banco Sabadell Gallego:

ES55 0081 0499 6700 0181 8088

Nome e apelidos

Remitir esta ficha de inscrición editable xunto co xustificante de
pago e a documentación requerida antes do prazo límite de
recepción a info@atfmgalicia.com.

Enderezo

Teléfono: 615 207 595
C.P.

Localidade

Teléfono

Email

Titulación Universitaria
Datos fiscais se solicita factura (Nome/empresa,NIF)

(1) Comprobarase na FEATF/SPTF.
(2) Xuntar carné colexiado/a.
(3) Xuntar certificación da Secretaría da Facultade.
(4) Xuntar xustificante actualizado da situación de desemprego.
En cumprimento da Lei orgánica 15/1999 de protección de
datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos
persoais serán incluídos na base de datos da Asociación de
Terapia Familiar e Mediación de Galicia (ATFM) ante a cal poderá
exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou
oposición na Rúa de Amio 114, 15707 Santiago de Compostela.

